vår visjon: at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

- Be om hjelp til å holde ut selv når vi vakler både i liv og tro.

Samtaleopplegg – grupper
ByMenigheten-Sandnes - Søndag 10. desember 2006
Tema:
”Du har 2 meldinger”
Filadelfia - Mulighet

SAMMEN – mot hverandre
Frelsens muligheter
Menigheten i Filadelfia får ros for holde fast på troen midt i deres
svaket og i vanskelige tider.
Hva er det som kan få oss til å tvile?

Isbryter
Har du fått tilbud om enestående muligheter? En mulighet som du har
fått i fanget, som har gitt deg mye?
Hva gjorde denne muligheten med deg?

Hvordan kan dere i cellegruppen hjelpe hverandre å holde fast på den
troen dere har fått?
Lag en liten liste med enkle ting dere kan gjøre for å hjelpe hverandre.

UT – mot andre
OPP – mot Gud
Mulighet til frelse
Les sammen Joh.åp 3, 7-13
Teksten handler om at veien til Gud står forran menigheten i Filadelfia.
I deres svakhet, midt i deres hverdag kommer ordet om veien til Gud.
”Hold fast på det du har” lyder ordet fra Herren.
Den samme dør, den samme vei til Gud deler vi med menigheten i
Filadelfia. Hold fast på troen du har, så ingen tar seierskransen, frelsen,
fra deg.
Døren er frelsen ved Jesus død og oppstandelse.
Les Joh 14, 6.
Bruk litt tid på å be sammen;
- Takk for frelsen
- Takk for veien som ligger åpen til Gud
- Takk for at dette ikke er noe vi skal gjøre, men noe vi får.

Frelsens muligheter = mulighet til tjeneste
Vi har muligheten til frelse. Dette gir oss igjen andre muligheter.
Mulighet til å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv.
-

Er det ting du kunne tenke deg å gjøre for å hjelpe andre?
Er det ting du har lyst å gjøre for å kunne fortelle/vise andre
hvem du tror på?
Er det noe dere som cellegruppe kan gå sammen om å gjøre for
noen andre?
Hvordan tjener du best? Hva liker du å gjøre? Hva har du lett
for å gjøre for andre?

Bruk tid på å be for hverandre:
- Be om hjelp til å se muligheter til å tjene andre.
- Be om muligheter til å fortelle/vise andre hvem Gud er.
- Be om styrke til å holde ut selv når livet er vanskelig.

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

